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Região de Almada, Cacilhas e Cova da Piedade. Mapa de Brandão de Souza, 1813, com a 

localização exacta do lugar “Piedade”.  Cortesia do GEAMEM (ver Bibliografia) 
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Jacob Hübner (1804), a quem foi dada prioridade na autoria desta, então nova espécie, 

publicou uma curta descrição bem como ilustrações da mesma, com a indicação vaga de existir 

em “Portugal, no Tejo”. 

Já Esper (1805), para além de uma descrição extensa da espécie, publicou interessantes 

detalhes sobre o local onde foi encontrada, período de voo, flores onde se alimenta, etc. 

Destes detalhes destaco os seguintes: 

- Encontra-se na margem esquerda do Tejo, em frente a Lisboa, nos campos arenosos 

mas floridos, por entre as vinhas atrás de Almada, Casilhas [SIC] e Piedade. 

- O período de voo começa em Fevereiro e prolonga-se até ao princípio de Abril. 

- Na região de Lisboa, tal como na margem direita do Tejo, onde a P. Belia [Euchloe 

crameri] e a Belemia são frequentes, nunca foi vista. 

- De igual modo que estas espécies de borboletas, tem preferência por flores 

“Tetradynamistes” [Crucíferas?], em particular pelas Brassica, Sinapi [SIC] e 

Sisymbrium para pousar, é no entanto muito tímida. 

Zerkowitz (1946), listou as localidades então conhecidas da distribuição da E. tagis, incluindo a 

“Piedade near Lisbon (type locality)” [Na bibliografia a que tive acesso este é o único registo 

que indica a “localidade tipo” da espécie]. Contudo, a colecção de tipos de Hübner foi 

destruída em 1848 num incêndio no kaiserl Naturalien-Kabinet Wien, e a restante colecção 

encontra-se desaparecida (Horn et al., 1990) 
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